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Tisztelt Demeterné Dr. Venicz Anita Jegyző Asszony!  

 

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal            Sárbogárd                településen, 

a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint két önkéntes 

adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.  

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai 

Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A 

magyarországi felmérés  

2014. szeptember 15-től december 15-ig 

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi 

szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.  

A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen 

mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, 

majd a KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket.  

Információkérés, kapcsolatfelvétel:  

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)  

Honlap www.ksh.hu/elef 

E-mail cím elef@ksh.hu 

KSH munkatárs neve, 

telefonszáma 

Kerényi Ákos 

06 1 229 8829  (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra) 

 

Szintén ősszel kerül sor a háztartások életkörülményeinek feltárását célzó, a Háztartások 

pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételre is  

2014. október 20. és december 7. között. 

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek 

részt benne. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes leírás a 

www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalon található. 

A Magyarországon felkeresendő 18 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással 

hajtottuk végre. Az adatfelvételre kétféle módon, interneten, illetve kérdező személyes 

közreműködésével lehet válaszolni. 

Információkérés, kapcsolatfelvétel:  

„Miből élünk?” felmérés  

Honlap mibolelunk.ksh.hu 

E-mail cím mibolelunk@ksh.hu 

KSH munkatárs neve, 

telefonszáma 

Dr. Mucsné Madar Katalin 

06 1 487 4331  (H-Cs: 8-16.30 óra; P: 8-14 óra) 
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Érdeklődésére tájékoztatást adunk az Önök településén felkeresendő személyek és háztartások 

számáról, valamint az ott dolgozó kérdezőkről.  

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás 

lehetőségét kizáróan bocsátjuk az Európai Unió Statisztikai Hivatala, illetve az Európai 

Központi Bank rendelkezésére – pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény előírásait. 

Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. Kérem, segítse 

munkájukat! 

Mellékelünk egy-egy Közleményt, mely tartalmazza a felvételekkel kapcsolatos főbb 

információkat. A lakosság tájékoztatása érdekében szíveskedjen az  

 Európai lakossági egészségfelmérésre vonatkozó dokumentumot 2014. szeptember 

elején, a  

 Háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó adatfelvételről szóló 

hirdetményt a 2014. október 13-i héten  

közzétenni a települési újságban és amennyiben lehetősége van, egyéb fórumokon (kábeltévé, 

hirdetőtábla, a település honlapja) is támogassa megjelenésüket. Kérem továbbá, hogy az 

önkormányzatnál személyesen érdeklődőket segítsék informálódni a megadott 

elérhetőségeken. 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres 

végrehajtásához! 

 

Székesfehérvár, 2014. szeptember 3. 

 

 

Üdvözlettel: 

 


